
 

 

FONS DE LA UAB  
Podeu consultar quins documents hi ha a les biblioteques de la UAB sobre aliments, 
dret alimentari, etc. en format imprès i també en format electrònic.A través del cercador 
www.uab.cat/biblioteques  
 

 
GUIA TEMÀTICA : CIÈNCIA ANIMAL I ALIMENTS 
Teniu recollits recursos i enllaços http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/ciencia-
animal-i-aliments-1345711332349.html  

 

 

RECURSOS INTERNET  

UAB 
Fonts d’informació en dret (Biblioteca de 
Ciències Socials UAB) 
 
ESPANYA 

• Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Legislación 

• Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 

• Base de dades de legislació alimentària 
catalana per sectors (ACSA) 

• ELIKA. Base de datos legislación 

• Observatorio de legislación(MARM) 
 

 

INTERNACIONAL 

• Codex alimentarius 

• EU – Directorate Health and Consumers 

• EUR-lex  

• European Food Safety Authority (EFSA)  
 

ORGANITZACIONS 

• FDA: US Food & Drug Administration 

• Food and Drug Law Institute 

• Food and Nutrition Information Center, 
Legislation and Public Policy 

• Food Law Reading 

• Food Standards Agency 
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Legislació sobre aliments 

 
 
 
La Biblioteca de Veterinària UAB ha seleccionat  una sèrie de recursos  que podeu 
utilitzar per buscar legislació sobre temes alimentaris. Inicialment us presentem les 
quatre bases de dades que podeu utilitzar per fer cerques sobre legislació alimentària: 
SID-Alimentaria, VLEX, Aranzadi i FSTA, i tot seguit informació sobre com buscar 
legislació al nostre catàleg i els recursos accessibles a través de la xarxa. 

LEGALIMENTARIA 

www.legalimentaria.es/  
Heu de demanar la contrasenya  al  Taulell  de Préstec  o a bib.veterinaria@uab.cat  
Recull tota la legislació alimentària a nivell autonòmic, nacional i europeu, des del 
1964. Es pot buscar per índexs temàtics o fer una cerca avançada per paraula clau, per 
títol, per data de publicació, d’aprovació i per tipus de document (llei, reglament, etc). 
 

 

 
 
Hi ha una pestanya de «Documentos originales» que són les últimes disposicions 
que encara no estan consolidades. Els resultats són documents pdf que es poden 
gravar o imprimir. Les actualitzacions són diàries.  

 

 

 

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS (FSTA) 

gateway.ovid.com/autologin.cgi (des de la xarxa UAB) 
És una base de dades bibliogràfica sobre ciència i tecnologia dels aliments. Recull 
articles de revista, ponències de congressos, llibres, etc. des de l’any 1969. Les 
cerques es poden fer per paraula clau i filtrar-ho per autor, publicació, any, etc.                 

.  

Si apareix aquest símbol   s’accedeix al text complet del document. Els 
resultats es poden gravar, imprimir, enviar-los per correu electrònic i exportar-los a 
Mendeley. 

 
RECURSOS ELECTRÒNICS SOBRE LEGISLACIÓ GENERAL 

 
 

- Aranzadi Bibliotecas 

Legislació europea, estatal, autonòmica. 
Jurisprudència 

 
- Vlex Global  
Informació judicial internacional 
 

- Tirant On Line  
Dosiers, esquemes i bibliografia jurídica 
 

- La Ley Digital  
Doctrina, jurisprudència i revistes de dret a 
text complet 
 

 

- Bosch Online 

Doctrina i bibliografia, dosiers temàtics i vídeos 
amb entrevistes sistematizades per juristes 
sobre temes normatius 
 

- Westaw International 
Legislació i jurisprudència. Doctrina 
internacional. Àmbit USA i països 
Commonwealth 
 

- Derecho de la Unión Europea 
Portal elaborat pel Centre de Documentació 
Europea de la UAB. Inclou legislació, 
procedimient, aplicació i jurisprudència. 
Recursos de bases de dades, estadístiques, 
portals de la UE, vídeos .. 

http://www.legalimentaria.es/
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http://laleydigital.laley.es/content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IormeLWqq8t89tnezu693Z29/d3d+zv/DyKXqeQXAAAAWKE
http://www.bosch-online.net/
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2Fsignon%2Fdefault%2Ewl%3FRS%3DUKIS1%2E0%26VR%3D1%2E0%26sp%3Dintautonoma%2D000&RS=UKIS1%2E0&VR=1%2E0&sp=intautonoma%2D000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
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